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A FUNÇÃO DAS FORÇAS ARHADAS

NUM BRASIL DEMOCRÁTICO

UNICAMP

João Quartim

§ 1- O significado

de uma Constituição

Qual deve ser o estatuto
democrático?
coloca-la,

Questão

democrática.

legal das Forças Armadas

crucial para o futuro político

entretanto,

defrontamo-nos

de cujo esclarecimento

depende

de Moraes

num Brasil

de nosso país.Ao

com duas dificuldades

a determinação

previas,

do rumo a seguir na bus-

ca de uma resposta.
Comecemos
democratico?
atualidade

pela ma i s óbvia. O que se deve entender

O esclarecimento
política

gido pelos princípios

desta primeira

imediata:

o Brasil

e instituições

tuinte eleita a 15 de novembro
plano político,

parece,com

vo,livremente
ra elaborar

escolhida

No entanto,
vidência",

ceber a democracia;
fixar-lhe

a significação

de interpretar
simpatica

anima-la,
Universidade Estadual de Campinas
Caixa Postal 1170
13100 Campinas SP Brasil

Consti-

da demo-

de representantes
e com mandato

exam~namos

do po-

explícito

ma~s de perto o conteudo
exiguo. Ha muitas

pa-

num certo número
e políticos,
deixar

aberta,

de principios
argumentando

desta "e-

mane~ras

ha mesmo quem pense ser anti-democratico

ponto de vista democratico

Embora

de uma Assembleia

extremamente

cos, jurídico-constitucionais

bilidade

pela Assembleia

nacional.

quando

encontrâmo-lo

quando for re-

que a instauração

pelo corpo eleitoral

a Constituição

i

nos conduz

de 1986. Quer no plano jurídico,quer' no

efeito,evidente

cracia passa pela convocaçao

dificuldade

sera democrático

definidos

por um Brasil

de con-

pretender

e preceitos
que

eti-

é próprio ao

para todos e cada um, a possi-

como bem lhe parecer

o significado

da democracia.

i primeira vista, pelo espirito de tolerância que parece

esta concepçao

encerra um paradoxo

lógico, ja que negar validaTelefone: PABX (0192) 39·1301
Telex: (019)1150

-2-

•
UNICAMP
de aos princípios
cia

ê reconhecer

que pretendem

"ipso facto" a validade

sobre a significação
çoes parciais

expor a significação

da democracia,

ambíguo

qualquer

consequencias,

consenso

ê relativizado,

seu relativismo

funcional.

trinas

ela so comporta

Ê o caso, notadamente

liberais,que

sobre a democracia.

de maneira

-embora

a propr~a

.

essenc~a

essência

idéia, o fato de comportar

(ja que,para

qualquer

uma plural idade de significações
seca). Ao diluir

num amorfo pluralismo

liberais

atingem

significação

etimologica

nia popular

ao exercrcio

político"

no mercado

do mesmo produto
Dir-se-ã

um duplo objetivo

do voto,isto

mocracia,

que estas controversias

lítica:

da soberania

admitido

proclamado

político:

do povo")

eleitorais",de

a

a sobera-

de escolher,

no

modo análogo

entre duas ou mais

semânticas

so interessam

e que, na esfera do Direito

popular,expressão

mesmo pelos liberais

em formulas

(1) desvalorizam

e (2)reàuzem

dito,escolhe

intrín-

econômico.

logos e quando nluito aos filol080S
nal, o princípio

int~insecamente

da democracia,as

ê, ã possibilidade

propriamente

da democracia

o fato de que ela nao tem

o campo semântico

do termo(="poder

das dou-

a não ter uma significação

entre dois ou mais "produtos

ao consumidor,que
marcas

equivale

Na pratica,

não exclusivamente-

-.

fazem do pluralismo

torna-

a se tornar politica-

como sua essência

"mercado

interpreta-

esta concepção

e,por conseguinte,caracterizam

doutrinas

universal

e relativas.

r~a inevitavelmente

mente

da democra-

de pelo menos um princípio

a saber,que

Se fosse levada a suas últimas

entretanto,

universal

positiva

Constitucio-

e universal

os nla~s pluralistas,

como aquela consagrada

aos ideo-

da de-

esta solenemente

em nossa tradição

jurídico-po-

"todo poder emana do povo e em seu nome é exercido".
Basta,no
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entanto,

examina-Ia

com algum cuidado

para constatar

que es-
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ta fórmula,

ma~s falaciosa

aquilo

parece

que

do que falsa, nao exprime

impedir,

Não conhecemos,com
pretenda

efeito,

da soberania

-

em nome,ou,mais

o princípio

teocrático

confessionais

maioria

o princípio

dos poderes

universal

e de usurpadores

do vício

da soberania

po nem no espaço para buscar
da a 17 de outubro
verno através
téria política

constitui

por conseguinte

exemplos

Não precisamos
neste

sentido:
militar

Diante

o

dele se

ir longe nem no tema Constituição

outorga-

que se apossara

do go-

"golpes no golpe" que caracterizaram

instaurada

em 1964, proclama

que "todo o poder emana do povo e em seu nome
dizer,evidentemente,que

a es-

ã virtude, toda sorte de democraticidas

de 1969 pelo triunvirato

da ditadura

Saudita

em nome do povo.

do poder de Estado.

popular.

de um dos muitos

a Arábia

no resto do planeta,

são exercidos

popular

de legitimidade

em alguns Estados

entre os católicos,

constituídos

da soberania

numa homenagem

sim, os Monarcas

corno resíduo histórico

o Vaticano

governo que nao

"pela graça" de Deus. Hoje,porem,

e o Tibet entre os budistas);

democrático

fundamento
inclinam,

sobrevive

(por exemplo

entre os islamitas

exatamente,

popular.

-

em nossa epoca, nenhum

exercer o poder "em nome do povo". No passado

exerciam-no

magadora

isto e, a usurpação

o que sugere e favorece

e

em seu artigo

exercido".

o povo -no caso,o brasileiro-

a his19,§19,

O que não quer

seja culpado das ignóbeis

<I

atrocidades
pouco,para

que entao se cometeram
avaliar

em seu nome. Mas porisso

o grau de democracia

em nome de quem o poder
do povo no exercício

de determinado

que em palavras

lhe

importa

regime político,

ê exercido. O que conta e o grau

da soberania

mesmo,

e

de

saber

participação

atribuída

pelos go-,

vernantes.
Considerações
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análogas

valem para a declaração

principal

do mesmo prin-
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clpio, a saber que "todo poder emana do povo". O verbo "emanar"
segundo

os bons dicionários

brasileiros

principais:

(1) provir,originar-se;

no primeiro

sentido que esta en~regado

provem

do povo, nele se origina.

da língua portuguesa,

(2)desprender-se,

apresenta,

dois sentidos

exalar. É,sem dúvida,

o verbo na oraçao em exame; o poder

(Embora por

curiosa

ironia,cujo

seguramente

lhe escapou,

declarações

ã imprensa enquanto candidato ungido pelo regime ã sucessão

do general

Ernesto

o general João Figueiredo,numa

alcance

Geisel,declarou

preferir

o cheirinho

valas ao que emana do povo: uma forma -involuntáriafrequentação
contactos

das baias dos

com

os cidadãos

tomemos no sentido
"emanar"

quartéis

marcou-o

e orlgem,

que exalam, os ca-

de reconhecer

mais profundamente

que iria governar).

de proveniência

de suas primeiras

De qualquer

que

seus

modo, quer o

quer no de exalação,

indica de onde vem o poder. Ora, para caracterizar

tico, é mais importante

que sua

o verbo

um regime polí-

saber para onde foi do que donde veio a autoridade

soberana.
A história
que separam

da noçao de democracia

sua apariçao

na Grécia

tica ao influxo das turbulências
não deixa dúvidas
pelos Romanos
bernatio",

Rousseau,para

ram as atitudes
mesmo,

em relação

cujo significado

poder soberano.
pensadores

Se

políticos
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políticas

de sua recente
e ideológicas

De Aristóteles

o temo

já que dêmos=populus)

Montesquieu,

clássica

a este respeito.

(que traduziram

durante os vinte e Clnco séculos

citar os malS ilustres

ã democracia,mas

nunca deixou

pedíssemos
do passado

a qualquer
que

passando

por "popularis

(Maquiavel,

Bodin, Hobbes,

o exercício

do termo ele
pelo povo do

um destes -ou a outros-

formulassem

gu-

entre os ilustres) ,varia-

nao a compreensão

de denotar

seman-

da era contemporanea,

a Tocqueville,

grego "demokratía"

e pelos Modernos

evolução

o princípio

grandes

constitucional

Telefone: PABX (0192) 39-1301
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característico

de um reg1me democrâtico,

a nenhum

ê exercido",

"todo poder emana do povo e em seu nome
como "todo poder pertence
Objetar-se-â
irrealizâvel
significado
tir,neste

nou o princípio
essencial,

entendido,o

e que, por conseguinte,

sentido,

que

justamente

que atravessara

e intelectual,

da soberania
concebida

não passa de uma utopia.
em nossa época, quando

de legitimidade
incólume

É forçoso

admise tor-

sua significação

em intensidade

em prestígio

é

em seu rigoroso

e me10 de história

erosão,perdendo

aquilo que ganhara

popular

a democracia

do poder político,

dois milênios

sofreu desfiguradora

isto e,em compreensao,

mas sem dúvida, algo

princípio

a democracia,

e histórico,

universal

escrever

ao povo e é por ele exercido".

que,assim

etimolõgico

deles ocorreria

social

semântica,

é, em

ideolõgico,isto

extensao.

o exame desta erosao semântica
tante

e

analisar-lhe

se hoje a concepçao
historicamente

corrente

constituiu

-

nao e menos verdade
regimes

as consequências

levar-nos-ia
políticas.

semântico

que este rebaixamento

toda parte dizer que

(=poder exercido

COllcer~e o funcionamento

o povo exercer

diversos

do princípio
países.

atraves

democrático

falaciosas

bastará:

3 que "a soberania

de seus representantes
ambiguidades
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da soberania

Uma só comparaçao

tipula em seu artigo

daquilo

que

pelo povo),
concreto

dos

enquarit o tal. Em-

o poder político,

ouve-se

por

ê ele quem o exerce ou, pelo menos, como no Brasil, que

e dele que todo poder emana. É sintomâtica,neste
mulação

esta amputada

que se dizem demo cra t i.cos e não o ideal democrático

bora nao se veja em parte alguma

longe. O impor-

"Cesde logo, cabe notar que

elo termo "democracia"

seu núcleo

demasiado

sentido,

popular

a atual Constituição

nacional

pertence

9 enunciado.

de for-

nas Constituições

e por me10 do referendum",

que entorpecem

a diferença

francesa

ao povo,que
Formulação

do princípio

dos
es-

a exerce
isenta das

correspondente

Telefone: PABX (0192) 39-1301
Telex: (0191 1150
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em nossa

tradição

lapidar

da fórmula

da representação
da fórmula

francesa

nacional

brasileira

entre as tradições
a cruel carência

dos países

supor que o contraste

pertence

e, diretamente,

o contraste

entre ideologia

onde o povo afirmou

co~o a igualdade,

mente vigentes

numa determinada
quanto

sociedade.
maior

atual ou potencial,

principal

a estrutura

jurídico-política

presentem

ao consenso

universalmente

c~a~s e culturais

Evidentemente,

tornam necessário
Universidade Estadual de Campinas
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a sobera-

nas Constituições

ã fraternidade,

políticas

não

efetiva-

quanto ma~s frontal

entre o princípio

o poder é exercido,

de le~

tanto ma~or

e as instituições,entre

das forças vivas da sociedade

de uma A8sembleia

majoritário

da sociedade.

como democráticos,

de seu princípio

um esforço

Constituinte

aos valores

o

civil e a

de adaptação

a-

cor-

Embora

estes valores

se a-

das realidades

so-

e as discrepâncias

essencial

e justamente

eticos e ideológicos

a diversidade

sobre as quais se aplicam

sobre a interpretação

entre a esfe-

ao longo de lutas secu-

às instituições

for a distância

no

do poder de Estado.

o objetivo

respondentes

expressos

a liberdade,

entre os valores

ideal e o real, entra as aspiraçoes
dos detentores

é manifesto

em que se consubstancia

do poder e o modo como,na pratica,

sera a tensao,

dequar

e realidade

seu direito à cidadania

mas um valor que se contrapoe

gitimidade

do povo francês e

também é óbvio que há interpenetração

e mera utopia,

retórica

na história

tendem a ser mais clara e adequadamente

for esta contraposição,

e a. turva imprecisão

entre nós.

do real: os princípios

lares. E-que a democracia,

atraves

algo que ver e mesmo muito a ver com o contraste

das ,mesmas tradições

a democracia,

entue o rigor

ao povo; ele a exerce

pelo referendum)

deffiocráticas cristalizadas

ra do ideal e a esfera
n~a popular

(a soberania

tenha

Se, portanto,
que concerne

É razoável

constitucional.

ideológicas

-o da soberania

do povo-

entre o ideario político

almejado

Telefone: PABX (0192) 39-1301
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e as condições

concretas

de sua materialização,isto

guagem do dogma cristão,do
transformação

instituições

sempre,necessariamente,um
às condições

e ideais orientam
O problema
conforme

reais

a praxis,guiam

le ideario

seja rebaixado

a ação e portanto

as relações
almejado

rania popular

em nossa tradição

sa, constitui

um caso patente

"adequada"

enquanto

na semantica

o carater democratico

sociedade.

Mas a importância

, estas conclusões

que havíamos

partido,

col!. De um lado,com

regressivas,

concretas

regressiva:

que avancem

contrario,

Não

Aplicadas
permitem

confere

de amplas camadas

à participação

efetiva nas grandes

ao princípio

constituinte

da

de cada

da "Nova

a pergunta

de

por "um Brasil democrati-

a partir de 1984, à mobili-

da população,afirmando
decisões

que por s~

de uma determinada

situar historicamtnte

assistimos,sobretudo

zaçao política

em nome de".

na cultura política

ao processo

france-

sua expressao

políticas

sobre o que se deve entender

efeito,

da sobe-

a fraquíssima' partici-

ê o texto constitucional

que cada Constituição

sem modifi-

à formulação

encontrou

das instituições

aque-

com o funcio-

do princípio

do ,"emanar de" e "exercer

a força que adquiriu,

povo, o ideario democratico.
República"

Os valores

ass~m conservados

tal no poder político

duvidosa

exprime

políticas

A formulação

de adaptação

so garante

popular

e adaptações

constitucional,comparada

Donde uma dupla conclusão.

soberania

um ideario

coincidir.

pela cidadania,ou,ao

superificiais.

Havera

com ela não se confundem.

progressivas

do poder, que sao

caçoes ou com modificações

pação da cidadania

fazê-los

Os i-

concretas.

a um nível onde se torna compatívei

real dos mecan~smos

a lin-

inevitavel.

entre umas e outras. Adaptar

esta em que ha adaptações

do ideario político

e

são realidades

não significa

sejam,respectivamente,

na direção

namento

políticas

desnível

usarmos

em que o Verbo se faz Carne. Que nesta

o Verbo perca alguma coisa pelo caminho,

deais são ideias,as

político

processo

é,para

o direito

da vida nacional.

da cidadania

De outro,consta-

Endereço Teteqráíico: UNICAMP - Telex: (019) 1150 - Endereçamento Postal: 13.100 - Fones: PABX - (0192) 39-1301 - Cidade Universitária - Barão Geraldo
Campinas· São Paulo

IMESP

--8-

UNICAMP
tamos que a orientação
mostrando,

durante

do governo

o intervalo

República" (15-3-1985)

va dos representantes
na1.

A diferença

teriores

de ma1or1a
poderá

a reduzir,

por maioria

portanto,

da inércia

ção popular,

que poderia

§

2-0 processo

clarecer

enquanto

esperar

Se-lo-a,

que aquele

da nova Constituição

seguramente,

da "Nova República".

no que

Uma intensa mobiliza-

do poder constituinte
efetiva

quanto no exercício,

ou rejeitar

do povo,

na discussão

dos

pela via do referendum,

o texto constitucional
da "Nova República".

partido

da "Nova -República"

da constataçao

legal das Forças

quanto

duas questoes

ã primeira,

cal! se anunC1a mais como adaptação
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an-

a ser elabora-

no entanto,

isso

longe a democracia •••

previamente
Vimos,

razoavel

modesto.

Para os dirigentes

constituinte

rigor o estatuto

constitucio-

de 1986 e os Congressos

tanto por sua participação

de aprovar

Havíamos

reforma

ao fato de que estes necessitavam

de maior afirmação

temas constitucionais,

seria levar muito

a uma simples

ã da campanha pelas diretas em 1984, poderia modifi-

se exprimir

do pelo Congresso.

(15--11-1986),

da obra legis1ati-

a Constituição,

que parece

institucional

no sentido

do ato soberano

da "Nova

simples.

extremamente

semelhante

car este quadro

a instauração

o alcance

constituinte

de dois terços para reformar

configura-se,

grandes

popular

nesta perspectiva,

o avanço democratico

depender

na pratica,

entre o Congresso

reforma-la

que o apoiam,foi-se

da As sernbLe í.a Constituinte

da soberania

reduzir-se-a,

e dos partidos

de tempo separando

e a eleição

cada vez mais propensa

Sarney

e seus desdobramentos

de que para determinar

Armadas

num Brasil

militares.

com clareza

democratico,

cumpria

e
es-

liminares.
que o processo
regressiva,isto

constituinte

ê,

da "Nova Repúbli-

como rebaixamento

do

Telefone: PABX (0192) 39-1301
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deario democratico
sustentada

pela coligação

gressiva,isto
normas

de mane1.ra a torna-lo

é, como intervenção

que deverão

Desde a abertura,
Constituinte,
proposta

governamental

reger sua existência

formou-se,

no Congresso

dita da "Constituinte

meter a referendum,isto
rios de escolha

é,

radoxal

nadores

que integrarão

enquanto

das

corpo da nação.

sobre a convocaçao

separada"

Criou-se

da Assembléia
para esmagar

e, com ela, toda tentativa

quanto o próprio

assim,com

uma situação

soberano-

ao poder soberano

a

de sub-

democratica.

A participação

a escolher

constituinte.

destinada

o curioso paradoxo:

a subs-

da soberania?

como autêntico

representante

pular,estipula

as regras de manifestação

impor
Um Con-

anti-demo-

um corpo parlamentar

r1.gor nem se pode considerar

e se-

decidiu

de uma Constituição

pado po-

os deputados

Que instância

de expressão

é, sob a vigência

dito

ironicamente

da Constituição

esta forma limitadíssima

e liberticida.Donde

do projeto

jurídico-politica

na elaboração

o Congresso

texto constitucional

a aprovação

de 1969 reduzir-se-a

gresso eleito em 1982,isto
cratica

coletiva

do ponto de vista da legitimidade

tituir a Carta outorgada

dos cidadãos na definição

pro-

ã decisão da soberania popular, tanto os crité-

constituinte"

vo -teoricamente

do que como adaptação

um "rolo compressor"

de seus representantes

a ser por estes elaborado.
do "Congresso

PMDB-PFL

soberana

em 1985, dos debates

ã concepçao da "transição"

conforme

que,a

da soberania

po-

J

soberanamente

As dificuldades
Congresso
limitar

técnicas

de 1982, do Congresso

invocadas

para justificar

constituinte}não

suas funções
aos candidatos
UNICAMP

popular •.•

a imposição,pelo

passam de pretextos

para

ã sua m1.n1.maexpressao o principio da soberania popular. O que esta-

va em jogo não era tanto saber se a Assembléia

Endereço Telegráfico:

da soberania

com as de um Con8resso
os custos financeiros

Constituinte

ordinario,nem,
da disputa
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menos ainda,

de um mandato
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evitar
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de duração.
impediria
boração

Pela simples

de assumir

razao de que, investida

funções

parlamentares

do respeito

decisiva,

ao principio

Constituinte

recebem

democrático

de que os membros

do povo um mandato

(isto e,ao povo)

tes)

a forma e o conteúdo

determinar

terizar

a expropriaçao
A primeira

indebita

concerne

gresso constituinte.

para representa-lo

da delegação

des poderes

Uma Assembleia

Nacional

nenhuma

no processo

razao fundamental

constituinte,

A segunda,

da igualdade

inexistente

federais

do voto,

nao somente

dades administrativas

ligada

de representantes,

ã pr~me~ra,

concerne

definição,

federados)

de legislar,

atributo

da representação
sa tradição
densidade

brasileira

supremo da soberania.

proporcional

constitucional,

demografica

forte densidade

enquanto

demografica.

os ~ena-

o principio
legislativas
un~-

e não a cidadania
vocaçao

detentora

Ora,como

pela super-representação

en-

e justamen-

eminente

do poder

se sabe, o princípio
entorpecido,em

dos Estados

sub-representação

As Cartas outorgadas

nacional,

representam-se

tem sido tradicionalmente

e pela consequente

a

Não hã, portanto,em

em nosso pais nas eleições

(isto e,os Estados

do

representa

para cindir a representação

para o Senado,onde,por

a cidadania

originais

Constituinte

tal, mas também para a câmara dos Deputados,cuja

te representar

UNICAMP

bastam para carac-

imposto de ant.emao ao Con-

territoriais.

em duas categorias

dores e os deputados.

(os representan-

constituintes

o carater bicameral

e que cabe ao

do poder constituinte.

duas observações

Nação como um todo e nao suas divisões
principio,

de uma Assembléia

e nao a quem o recebe

Quanto ã forma da delegação,

Endereço Telegrafico:

ã ela-

ordinarias,paralelamente

ã apreciaçao da cidadania era a

escamoteada

autor do mandato

quanto

nada a

da Constituição.
A questão

povo.

do poder soberano,

nos-

de baixa

dos Estados

de

de 1967 e 1969 agravaram
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as desigualdades
Quanto

ao conteúdo

ê

e ainda mais simples:
povo caberia,por

da definição

conseguinte,

política:

nao

e

suficientemente

o espírito

e

de salientar
xercida

e

sobretudo

referendados

o Congresso

elaborado

sua vontade

por seus represen"tecnica"

coletiva.

dos atuais detentores
submeter

revelam,

da democracia

tara sujeita

,de recusar

A "dificulda-

do poder político

ao veredicto

de levar efetivamente

exceções,esque~em-se

em conta que a soberania

poderes

que não lhe

-os cidadãos

provavelmente

nem

brasileiros-,

sem dúvida ma~or
que não ese portanto

mais do que tera r:anho em "independência"

aos eleitores ...

reduzido

Universidade Estadual de Campinas
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bem

e-

delegada

foram conferidos

é muito ma~s cômodo redirir uma Constituição

Nao e de espantar,
festando

constituintes

i aprovação popular. Mas perdera em representatividade

relativamente

do sufra-

inconscientemente,uma

e cada um de seus membros .•em particular,ganhara

em força política,

alguma

ao proclamar,enfaticos,que

Com honrosas ,embora poucas,

por seus 'legítimos detentores

liberdac.e ele manobra:

Ao

deste mandato,decidindo,

pela Cons ti tuinte nao lhe foi 'transferida ,mas simplesmente

pelo povo. Ao assumir
seriam

seu mandato.

de dizer "sim" ou "não" ao texto em

Democratica

parlamentar

soberana.

a questao

da "Nova República".

da Aliança

mesquinhamente

a Constituinte

soberano

democratico

a Constituição

recebem

Não ha dificuldade

sólido para que aceitem

Os porta-vozes

constitucionais,

pelos chefes da "Nova República"

dever' a se expressar,

e

concepção

a execução

a sua vontade.

do direito

de"

gio universal

controlar

a decisão,tomada

que se expressara,ou

dos poderes

o texto constitucional

tantes esta ou não conforme

ao povo o exercício

na de 1946.

do povo que os constituintes

pela via do referendum,se

que justifique

já existentes

de representaçao

interesse

nestas

condições,

pela Constituinte.

que a opinião
Em contraste

púhlica venha man~acabrunhado r com

Telefone: PABX (0192) 39-1301
Telex: (019) 1150
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a mobilização

de milhões

presidenciais

diretas

cional,inclusive
circunscrita

em favor da convocaçao

em 1984, os grandes

temas da organização

a polêmica

às comissões

de governo

e nomeado

veis que preconizam
pelos

de Brasileiros

cidadãos,

r~a política9

parlamentarismo/presidencialismo,

de notáveis.

pelo Parlamento.

de elegerem

Tampouco

Segue-se

de massa

eles mesmos

surpreende,

militares,

por conseguinte,

profissionais.
ficuldade

na "Nova República"

um número

ê

Ora,

prev~a

para examinar

reduzido

qual deveria

cumpre antes avaliar

das Forças Armadas

durante

legal

e de políticos

que constitui

a segunda

di-

ensaio. Com efeito,
num Brasil democrático,

o processo

com seu proclamado

tambem a atitude

de estarmos

alem d~s próprios

acadêmicos

em que medida

e consequente

constituinte

da

ideário democrático ,mas

o governo

Sarney e face

ã pers-

da nova Constituição.
Mesmo

admitindo

a 15 de novembro
didade

apenas,

ser a função dos militares

não somente

expressa

do Brasil.

no início do presente

"Nova República"

pectiva

preocupe

nota-

em nossa histõ-

a questao do estatuto

esta questao

a que aludimos

o chefe

a vontade

que a despeito

de especialistas

justamente

ignorando

o presidente

na-

permanece

então que os ilustres

sem precedentes

saindo de vinte e um anos de regime militar,
das Forças Armadas

política

Ora, num regime parlamentar,

sua adoção estão simplesmente

em manifestações

de eleições

Aeronautica

soberanamente
Militar

cional a ser instaurada,
ticularmente

Universidade Estadual de Campinas
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hipótese

de 1986 se mostre disposto

e deliberar

xercito,

a pouco provável

as atitudes,

pela hierarquia

a e capaz de discutir

sobre as funções

e Marinha

de que o Congresso

eleito

em profun-

a serem exercidas

pelo E-

de Guerra na ordem jurídico-constituiniciativas

do Exercito,durante

e posiçoes
o período

assumidas,

compreendido

parentre

Telefone: PABX (0192) 39-1301
Telex: (019) 1150
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o advento

da "Nova República"

te reiteram
interesses

(15/3/1985)

fatos consumados,
adquiridos

popular

para elaborar

romper.

Tanto mais que,antes

"Nova República"

turo democrático

teve de aceitar,

efeito,

negociações

hierarquia

às informações

militar

semestre

sua vitória

negociações

Inconformados

mente pender
adversários
reativando

a balança

pairar

tamente,

incluía
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em extinção,

sobre o fu-

liberticidas,

sombrias

ameaças

as eleições

estas manobras

que,em

político

e

cena

pela alta

em que se desenvolde extrema-di-

setembro-outubro

longo da última
agitavam-se

1984 fez clara-

prolongando

Neves ,os

décacla,periodicamente

com inquietante

sobre a evolução

política

o mandato

desenvoltu-

do país.

Temia-

do general

Fi-

para data mais "oportuna".

Foi

na área militar

golpistas

da

tornar aceitável

de um golpe militar

presidenciais

contactos

fontes

o teor das delicadas

E'lei t oraL em favor de Tancredo

que vinham,ao

a de Jose Sarney,
Na época,

para poder nascer,a

eleitoral.

a ameaça

a reviravolta

febrilmente

guiu neutralizar

em

Neves nos bastidores

que o contexto

um "pronunciamiento"

e adiando

multiplicando

teria dificuldades

na época,pelas

e notório

de 1984,para

no colegio

do Colégio

conspirações

se,em particular,
gueiredo

CODl

da abertura,

ra, fazendo

de

ou melhor,

divulgadas,

por Tancredo

Não será inútil relembrar

reita.

e

investida

uma pesada hipoteca

(1), é público

efetuadas

longo do segundo

veram aquelas

arraigados

dos chefes militares. da ditadura

que representam

as mais credíveis

política,ao

cristalinamente

Constituin-

do país.

Graças,com

laboriosas

hábitos

o texto da Constituição
mesmo de nascer,

toda uma série de exigências

do Congresso

cristalizadas,

que mesmo uma Assembléia

mandato

de imprensa

situações

e a eleição

que Tancredo

e assegurar

Neves

sua posse,ou,mais

conseexa-

a 15 de março de 1985.

as exigências

dos militares

em relação

ao futuro governo

Telefone: PABX (0192) 39-1301
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Aliança

Democrática

ã

pareCl.am limitar-se

garantia

de que nao haveria

é, que os crimes cometidos por militares

chismo",isto

CODI e a outros

serviços

e de terrorismo

de Estado,não

de nenhuma

iniciativa

-oficiais

ou paralelos-

ligados ã OBAN,aos

de repressão

seriam objeto de nenhum

política

no sentido

"revan-

, de intimidação

exame judiciario

de esclarecer-lhes

DOI-

nem

as responsabili-

dades.
A experiência

posterior

militares

não se limitaria

de anistia

de setembro

tensamente

generosa

paticos

de 1979. A preocupação

de "esquecer

estender-se-ia

os responsaveis
com o atentado
mencionarmos
próprias

comportava

de extrema-direita

a mortífera

colocada

depois da anistia mas antes da "Nova República"
É verdade

atentado

terrorista,

pudesse

ser imputado

Mas justamente
e ao consequente
campanha
radicais"

que,de

nenhuma

manobra

devemos

isolamento

pelas diretas

golpista,

isolados

comprazer-se

1981,

~m suas

que os dois casos

na sede da OAB, ocorreram

e portanto

nenhum

ou a organismos

ao clima de civismo

da extrema-direita

o discreto

e outros nostalgicos

tar faz temer que uma degradação
Universidade Estadual de Campinas
Cai xa Postal 1170
13100 Campinas SP Brasil

notadarnente,

ainda sob a dita-

15 de março de 1985 para ca, não ocorreu nenhum

a membros

porquê

sim-

no "caso Baumgarten",para

Os que preferem

~omba

menos

que culminou,em

a olhar de frente a rea1idade,objetariam

e outros,como

e pre-

exigida p,ara crimes

mais alem da lei de anistia, incluindo,

como os envolvidos

da lei

defensiva

desígnios

í

do Rio-Centro,bem

pelos chefes

antes da promulgação

conf essave s : a impunidade

apenas os mais escandalosos.

dura militar.

exigida

aparentemente

o passado"

pela vaga terrorista

ilusões

mencionados

que a impunidade

aos crl.mes praticados

e mais dificilmente

militares

mostrou

silêncio

da ditadura

"desaparecimento"

que

das Forças Armadas.

e de mobilização

democratica

a que temos assistido

desde a

em que andam metidos 'os "bolsões
do Ato 5, o bom-senso

do clima político

de

o mais elemen-

venha criar condições

pro-

Telefone: PABX (0192) 39-1301
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picias

à reativação

mos,por

exemplo,

esquerda

dos velhos

a hipótese

demônios

-nao de todo improvável-

ou de centro-esquerda

ponderáveis

possibilidades

des as possibilidades

do terror fascista.

às próximas

de vitória

de retorno

Basta considerar-

de que um candidato

eleições

presidenciais

apresente

,para que se tornem tambem muito

ofensivo

do terrorismo

de

e do golpismo

grande ex-

trema-direita.
Sem dúvida,

o bom-senso

o ma~s elementar

exige tambem que se rejeite

a afirmação

de que nada mudou na "Nova República"

ças Armadas

em relação

rece nítida

quando

à sociedade

comparamos

em que a OBAN, os Esquadrões
da lei, de carta branca
peitos

de "atividades

mulgação

tivou,com

e Manoel

Exercito,demitindo

dispunham, .fora e acima

para torturar,

aterrorizar

e fazer "desaparecer"

firmeza,

sumariamente

uma diferença

nos poderes

do aparelho

Só remontando

pelo general

os núcleos

profunda,relativamente
coercitivo

do Estado

peculiar

o "ciclo dos generais",

tao marcante.

Encadearam-se

liberalização

"lenta

passos

para tras,como

Universidade Estadual de Campinas
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e gradual"
o famoso

Dávila)

que
e

quando o general João

do Planalto

importantes,

pela porta dos
com este gesto

não oferecem

passos

sucessivos

do regime militar,comportando
"pacote

no 11

face à cidadania.

seu sucessor,encerrando

umas nas outras,como

então desa-

a nosso tempo,. na postura

mais evidente,

embora

de Vla-

enquistados

general Ednardo

de 1985, deixou o Palácio

para não ter de cumprimentar

Geisel(que

de torturadores

sus-

aberto pela pro-

a morte no tortura

Ernesto

seu comandante,o

As demais mUdanças,inclusiveJa

fundos

ao período

n95 e encerrado,após

Fiel Filho,

15 de março

atual com aquela dos anos de "sufoco"

os DOI-CODI

encontramos

Figueiredo,a

so apa-

da Morte,

subversivas".

a necessária

das For-

e ao Estado. Mas a alegada mudança

a situação

do Ato Institucional

dimir Herzog

quanto à atitude

de abril" em 1977

um contraste
no rumo da

inclusive

e a demissão

alguns
do ge-
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neral Golbery,

em 1981, ao constatar

se havia transformado

numa grotesca

Pode causar estranheza

tanto, considerarmos
dente o candidato
sendo literalmente
governo

farsa judiciária.

que mesmo se o colégio

que os militares

de ser, desde 15 de março de 1985,cargo
trelas, não chega pois a caracterizar

Estado.

relativamente

Basta,de

controle militar
sob o governo

considerar

do poder de Estado,

mantendo

os últimos

foi diretamente

exercida

Tampouco
República"
aborrecer

a propalada
ninguem,

t~rio na repressão

na posição

aberta em

um civil, Bordaberry.

militar

Mendez.

que a chefia do Estado

Gregorio .Alvarez.

sob re a~posição

das Forças Armadas
f~rmula

que exerceram

ditatorial,

surpresa,

estranham,com

afetada

na "Nova

é vaga o bastante

Ja que estes nunca foram abandonados

Na verdade,

Valder
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Em 1976,os

a. tal ponto que certos genera~s,

a expressão

o

final da d~cada de 60,

a forma de ditadura

"volta aos quartéis".A

como mostrou

do

do vizinho Uruguay,onde

em seu lugar outro civil, Aparicio

por um general,

das

da maquina

em "volta aos quartéis",

se entendermos

a chefia do

tenha deixado

e ao controle

ja nítido no

anos da ditadura

esclarece-nos

continuaria

de general de quatro es-

consideravel

o exemplo

presidência

nomeando

Foi s~ durante

mudança

assum~u

na

o destituiram,

privativo

en-

ungido presi-

transmitiram

da República

ao poder político

Pacheco Areco,

1973, embora
generais

resto,

houvesse

Paulo Salim Maluf,

aos civis. O fato de que a presidência

Forças Armadas

da presi-

em nosso pais. Basta,no

eleitoral

do retrocesso,

exato afirmar

a passagem

vez em vinte e um anos, como o marco decisi-

das funções militares

governista

sobre o "Rio-Centro"

não termos apresentado

dência a um civil, pela primeira
vo no rumo da normalização

que o inquérito

de Gões em estudo rigoroso

em seu sentido mais plaus{vel,

para nao

papel no-

que se fale
pelos militares

e bem documentado,
a saber que

110S
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litares brasileiros

das Forças Armadas

11

houve,portanto,

e a parcer~a

11

seja, a capacidade

com c~v~s na condução

"volta aos quart~is",

torn~-lo menos "ostensivo",

.,

do pa~s , teremos de concluir

para limitar sua aç~o política

o que e essencial,ou

do sistema pol[tico

•

não passa de "mera manifestação

/

ass~m,preservar

o

;

da v~da pol~t~ca

" vo 1ta aos quarte~s
,.

que a pretensa
de tendências

•

retiram-se

ostensiva

do Estado"

dos militares

(2). Não

no sentido de

fora dos quart~is.

fato de que o estudo de Valder de G~es tenha sido redigido

ainda sob o governo Figueiredo,torna-o
comparativos.

Os resultados,

particularmente

até agora negativos,de

relevante

substancial

turas assumidas
permanecia

pelos militares,

a mesma,

nossa busca de alguma

desta h~potese

se desdobra

(a) uma,preliminar,concerne
bom-senso

atribuições

tinção da ditadura.
a terceira

Cumpre,
nem a "passagem

configuram

sociedade

mudança

e ao Estado

dou,inclusive

de

da politica

a caracterização

pelos militares

a despeito

consagraremos,mais

das

da ex-

adiante,

estudo.
a questao preliminar.

A constataçao

aos civis" nem a "volta dos militares

substancial

choca-se

relativamente

militares

de fundo, concerne

desta questão

por ora, enfrentar
da presidência

ana-

logo a seguir.

preservadas

À investigaçã~

secçao do presente

em 1983

o conflito entre as duas constataçoes

que ~ a questão

extra-profissionais

constatada

em duas questoes:

Examina-la-emos

(b) a segunda,

lU

nas funçoes e pos-

tres anos depois. A fundamentação

a que conduziu nosso exame dos desdobramentos

da "Nova República".

téis"

pela "Nova Republica"

sugerem que a situaçao

"no essencial",

. ,

lrtica

introduzida

em 1983,

para fins

•

modificação

e,

de tutela indireta

mas apenas modificação,

do comportamento

retórica

na posição

com a constatação

aos militares,

to entre estas duas constatações

das Forças Armadas
de bom-senso

de que
aos quar-

face a

de que algo mu-

na "Nova Repti"blica". Mas o confli-

de bom-senso

é

mais aparente que real. De fa-
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to, as atribuiç~es
aos generals

dos militares,menos

de quatro estrelas,

o exercicio

permaneceram

se reinseriram.

'" .
ça Democratlca

,.

,.,

te

em seu advento)

e seus objetivos

distingue-se

nitidamen-

das duas decadas precedentes.

esta em determinar

em resolvê-Io

do que

não se pode negar que, quanto a

(ainda que ret~ricos),

,

O problema

futuros, na evo-

,

dos governos militares

ficuldade

que seja o lugar que o governo da Alian-

~
'..
~
(e e de temer que sera mUlto mals medlocre

brasileira
que suscitou

seus metodos

as mesmas

político no qual aquelas

venha a ocupar, aos olhos dos historiadores

luçao polltlca
as esperanças

Qualquer

da presidência

substancialmente

ap6s o 15 de março de 1985. Mas mudou o contexto
atribuiç~es

reservado

em que. consiste

esta diferença.

reside no forte elemento de continuidade

nal entre o reglme militar moribundo

e a nascente

A di-

institucio-

"Nova Rep~blicalJ, ou,

,
observando

o mesmo processo

e gradual"

da transição

mente democratizante
definitiva.

líticas,

é

da ditadura

do aparelho militar

que recebera" do Congresso

Nesta complexa

cias na transiçãc,as

do lado oposto, no carater extremamente

imbricação

Forças Armada~'vêm

altamente

polêmica

preservando,

em

e ainda não decidida

la-emos como tal, isto ~,como ques~ao
vo para avaliar o grau de novidade

sua configuração

na continuidade

e permanen-

novas situações

suas antigas funções. At~ que ponto as situações

uma quest~o

ao regime indecisa-

Constituinte

de mudanças

"lento

politicas

objetivamente.

po-

são novas
Deixà-

aberta, ao leitor. Um crit:rio objeti-

da "Nova Rep~blica"

~ a reforma agr~ria .
'"

./

Um ano apos haver sido solenemente
trouxe,como

resultado

concreto,

anunciada

o assassinato

pelo presidente

Sarney, ela so

de cerca de tr~zentos

campo-

,
neses sem terra e sindicalistas
pol{tica

efetiva de promover

te dos detentores

reformas,

de privil~gios

rer a todas as atrocidades.

rurais. A retorica

reformista

sem vontade

suscita reações sanguin~rias

in[quos,dispostos,

Nos pr~ximos

por par-

para preserv~-los,

anos, historiadores

a recor-

.analistas pol{-

Endereço Telegráfico: UNICAMp· Telex: (019) 1150· Endereçamento Postal: 13.100· Fones: PABX - (0192) 39-1301 - Cidade Universitárla - darao Geraldo
Campinas - São Paulo

IMESP

-19-

UN1CAMP
ticos e sobretudo
massacrados

a op1n1ao

democrática

pelos jagunços

em vão. Disporão,
§ 3- Tutela

a soldo dos senhores

extrapolação

do poder militar

Nos tempos sombrios
sante do "Brasil,ame-o
intelectual

Valder

ou deixe-o",não

formas

donos da terra terão morrido

e corporatismo

sistemático

deste duplo abandono,

de G~es, "o essencial"

necessário

abandonaram

politica

dos milita-

direto do poder de

à represssão pOlítica,tendo

de sua capacidade

fasci-

só se tornou um problema

o exerc{cio

preservado,conforme

da euforia

um grande esforço

da intervenção

deste significado

de saber em que consiste

institucional:

dentro do Estado".

parecia

o significado

a identificação

e o recurso

portanto,

burocrática

como "Estado

te6rico quando as Forças Armadas

despeito

se os camponeses

do Ato 5, da OBAN,do DOI-CODI,

para determinar

res. Ironicamente,

Estado

decidirão

para tanto, da escala de tempo que ainda nos falta.

política,

a persistencia

nacional

no entanto,

a mencionada

expressao

de açaopol{tica.

esta intervenção

a
de

Trata-se,

uma vez suprimidas

suas

teratológicas.
/

Já referimos um pr1me1ro elemento de resposta no proprio Valder de
G~es.A preservada
dimensões:

capacidade

tutela indireta

dução do Estado.

política

à

determinar,

Endereço TelegráfiCO; UNICAMP

e parceria

uma influência

~ normatividade

~tico-político

entre as funções

permanente

Mas nosso proble-

,
abrange-lhe

e sistem1tica,mas
democrática

em duas

com os civis na con-

nos parece pertinente.

da í.at ervenç ao militar:

anatomia

relativamente

tui o paradigma

aquelas

do poder político

se desdobra

ao se trata somente de saber como as Forças Armadas
nacional

diferença

dos militares

Esta caracterizaçao

ma nao se limita
patologia.

de i~tervenção

tambem a
exercem na

tamb~m de

(que,para n~s,consti-

da normalidade

institucional),

a natureza

das Forças Armadas

numa sociedade

democrática

que de fato estão sendo exercidas

pelos militares

do Brasil.
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Esquematicamente,
n~zaçao

do aparelho

serviço p~blico,

a função das Forças Armadas

de Estado própria ~

a defesa nacional.

democracia:

A prestação

gestão dos me~os materiais

e humanos

de preservar

contra agressões

sua soberania

sar a terminologia
do Estado,
nenhuma

administrativa,

desenvolvem

do poder político,enquanto
fins,decidindo

o exerc{cio

..

a naçao a capacidade

armadas.O

que implica, para u-

que os militares,enquanto

t

da soberania

popular,

e mais ltgico

deixam de se imiscuir

em assuntos

controle nao for exercido
(isto ~, por ~utoridades
"voltassem

,,/.

a

militar

.

no seu sent~do

de saber quem controla

investidas

Enquanto

".
os quarte~s.

,

.

de mandato

popular),

.

da Republ~ca

mesmo que todos

nada impediria
decidisse

Se o
/

legais e leg~t~mos

para os quart~is",

se comportarem

da guerra,

alheios ~s suas funções e competências),

pelos poderes

as instituições".

nas casernas,

II

volta aos quarte~s

de novo, cada vez que um grupo de generais
e "salvar

podem e devem ser

(=os militares ,enquanto profissionais

colocado o problema

os militares

fixar estes

quem sao os am~gos e quem são os inimigos da nação, bem

emprega d os.Ora, mesmo entendendo

permanece

ta~s,

e intransferível

como quando e de que forma os me~os da defesa nacional

mais estrito

funcionários

lhes cabendo ,enquanto

função inalien;vel

expressao

de um

deste serv~ço consiste na

que asseguram

uma atividade-meio,não

decisão quanto aos fins.

no interior da orga-

que deles saissem

"combater

as Forças Armadas,ainda

a subversão"

que confinadas

como um "Estado dentro do Estado",a

questao

não ter~ recebido uma solução democr;tica.
Evidentemente,

uma simples met~fora.
relativamente

"Estado dentro do Estado
Aponta

~
a normatividade

11

,.

e ,como

para a disfuncionalidade

,

democratica,mas

It

.

,.

volta aos quarteis",

das Forças Armadas

-

,

nao chega a diagnostica-ia.

/

O diagnostico

pressupõe,com

efeito, que se determine

a natureza

da disfunção.
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Para tanto, cumpre produzir
manifestações_

a explicação

Particularmente

por sua acuidade

importante

e precisãot~

o estudo

vez,

portanto

superada

que o concebe
n6stico

o vínculo

da abertura

visou resguardar

não voltaram

ao intervencionismo,

negativos,

c 1cio da função polhica

militar no Estado,como

t ambêm

autônoma

, "ipso facto"

t

ao

de Estado,seja,

Se este diagn6stico
primirão

as intervenções

porativa

que as condiciona.

c1usão e indicará,mais
ta, medidas concretas

"em situações

embora

e de participação
excepcionais",

na gespelo

total de coerção"o

~ justo, temos de concluir

militares

intervencionista"

Forças Ar-

as cond í.çoe s. insti tucionais

poli t ica, se ja _,sob as formas permanentes

"uso efetivo de sua capacidade

Universidade Estadual de Campinas
Caixa Postal 1170
13100 Campinas SP Brasil

ao exer-

Ao preservarem,

dentro do Estado,as

de tutela dos poderes constituídos

a "sindrome

garantia

pelas Forças Armadas" ••

de corporeção

para a intervenção

tão do aparelho

militares

do general Ernesto Geise1 e do general João Figueire-

madaa preservaram

limitadas

quanto ~ terapia

efeito, que lia pr6pria mo-

Esta nos parece ser a questão decisiva.

do,sua condição

quer quanto ao diag-

aos quart~is),quer

observa9com

militar e

imposta pelos dois fi1timos governos

a autonomia

longo da abertura

no inicio de 1985

e autonomia

liberal tradicional

(a nã,9.-intervenção). Cavagnari
dalidade

elaborado

em termos essencialmente

(os militares

de suas

no rumo desta explicação,

entre intervenção

a crítica

e integrada

(3)~Nele aparece explicitado,pela

pelo coronel Geraldo Cavagnari
primeira

completa

que não se su-

sem que se suprima a autonomia

O exame sistemãtico

do que podemos chamar

nas Forças Armadas confirmarã

além da in6cua fraseologia
no rumo do objetivo

cor-

esta con-

anti-intervencionis-

hist6rico

da democratização

Telefone: PABX (0192) 39-1301
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da funçã,o militar

no Estado

que a dec omposição
nista" não deve
resta9

Não serã aupê r'f'Luo insistir

brasileiro.

ana Lf tica dos consti tuentes

fazer perder

que intervencionismo

da "sindrome

intervencio-

de vista sua interdepend:ncia.
e corporatismo

em

Veremos,de

se interpenetram

constante-

mente ••

o

componente

Ia po~itica.

mais 6bvio d~ "slndrome

A converg:ncia

sobre o tema nos dispensa
praticamente
exercida

amplamente

da questão

das Forças Armadas

sob a qual estas têm preservado,na
vencionista

majorit~ria

Sarney,para

legal das Forças

Armadas.

que integra o presente

mente este pontoo

Acrescentaríamos

em entrevista

emanar

quando

ocupava

vorAvel

à manutenção,na

atribuições

concedida

ções,a orde..me a 1ei"(5).
litares

mais retr6grados

libera1s,como

Universidade Estadual de Campinas
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particularmente
Paulo Brossard,que

reforma

fica muito aquêm

definição

ministerial,

das

com a dos ministros
da' de ministros
Moreira

a forma de controle

uma vez extinta

vigente

fa-

a' de ttgara'ntiras institui-

~ o caso do da Aeuron5utica,brigadeiro

tado- pelas Forças Armadas

abundante-

Geral dn República,declarou-se

particular

A tutela poli tica constitui

oposto, por

documenta

da Hustiça,

Posição que coincide
e

a forma

O estudo de Elíezer

volume,

pr6xima Constituição9da

das Forças Armadas,em

na tutela

negar a necessidade

antes da recente

o cargo de Procurador

notáveis,

tr.adição inter-

apenas um depoimento

do atual ~inistro

à imprensa

identificam

embora no sentido

Rizzo de Oliveira,

significativo,por

militar

"Nova República",sua

(4). Há também convergência,

do estatuto

sem exceções

sobre o poder politico

parte das altas autoridades: do governo
de revisão

A a tute-

dos estudos recentes

de longas argumentações:

todos os analistas

pela c6pula

intervencionista"

mi-

militares
Lima (6).

do p,oder de Es-

a ditadura" militar.

Substitui

Telefone: PABX (0192) 39-1301
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o exercício
galmente

direto do poder pol[tico

o exercem.

quer tentativa
defendendo

de redução

sua pr~pria

mas sobretudo
tituinte

Quando,por

exemplo,

do mandato

permanência

insurgindo-se

e a duração

de autoridade

dos. O primeiro
Gonçalves

do Exército

condena qual-

do presidente

Sarney,est~

nao somente

pelo menos at: 1989,

no cargo de ministro

contra a soberania

dos mandatos

concerne

da Assembl;ia

aos cidadãos

publicamente

agr;ria,

".

Cons-

detentores

ideol~gica

p~blicos

sindiciais.

do empresariado

nuação das leis que submetem

o movime~to

nestes

chefe do SNI,general
de "todos os envolvidos

é

Novamente,
conservador,

a resistência

coercitivo

~ ate-

~ tutela do Esda "tutela" mili-

tambem quais sao os interesses

Tudo sob o pretexto

rural".

o SNI que "lidera,

trabalhista-sindical

exemplos,mas

m1cos e SOC1a1S por ela tutelados.

ser aqui relembra-

e lfderes do sindicalismo

(7). Não ~ somente o car.i'teressencialmente

tar que fica patente

na "Nova Repu-

Como se sabe, o general Leônidas

a seu colega ministro

funcionrrios

e como porta-voz

agr~ria.

da identidade

O segundo concerne as liberdades

"tutelares"

por Vai der de Goes,merecem

a reforma

o levantamento

com a reforma

no governo

conferidos

graves de intervenções

salientados

solicitou

Ivan Mendes,

de defender

econo-

"as institui

lei e a ordem" ..•
A questão

é

que le-

política.

blica",oportunamente

ção

daqueles

o ministro

de antemao

Dois qutros exemplos

çoes,a

indireto

(para nao falar na do povo) a quem cabe fixar o modo de designação,

as atribuições

tado"

pelo controle

portanto

la militar
outorgada

de saber se este pretexto

crucial.

Cumpre examin[-la

está principalmente

definida

na pr~xima

Constitui-

mais de perto. A base legal da tute-

nos artigos

em 1969. No artigo 90 se encontra

Universidade
Estadual de Call1tJmas
Caixa Postal 1170
13100 Campinas SP Brasil

ser~ mantido

90 e 91 da Constituição

a famosa cl';usula dita da "obe-
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diência

relativa"

,cujas origens

que as Forças Armadas

ã Constituição

remontam

devem obediência

ao presidente

mites da lei" conferindo

assim,indiretamente,a

de apreciar

de uma decisão

somente

a legalidade

a hierarquia

executivo

legalidade

-e sobretudocom efeito,
gurança

os pretextos

aqueles

tituídos,da

ã

lei e da ordem".

mocrâ'tico neste liberticida

.

./

diz o prece1to

da política

.

evange11co,

Antes

nacional

ou implementados

,

lítica da ditadura
.
C1entemente

artigo 91

é

, serem

nacional".

ai

no sobejamente
Universidade Estadual de Campinas
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e

ã

da política

garantia

compatível

Forças Armadas

Ninguém

ã

praticadas ~elos

Dispõe,

de se-

dos poderes

cons-

com um Estado deTudo mais,como

.- .
na conSC1enC1a

do Ex~rcito

"essenciais

de boa-fé
violação

serviços

continuada
especiais

.,. ~
.,
.
et1ca e Jur1d1ca

interno",

execuçao

da soberania
de repressão

doutrina

po-

está sufi-

•...•

da naçao para dÍspensar-

apenas que,nutrindo-se

tende mais e ma1S a reduzir

~s de uma super-pol[cia.

seus pseudo-conceitos

ã

19nora que a doutrina

A repulsa por esta malfadada

da caça ao "inimigo

funções militares

a

como também

"a defesa da pátria".

nos de uma longa argumentação (9) . Observaremos
tia obsessão

or-

ainda ma1S clara-

tradicionais

~ execução

A única expressao

militar.

ancorada

exam1nar

pela ditadura militar.

defesa da Pátria

serviu de anteparo

e as atrocidades

do poder

vem do Diabo.

de mais nada

de segurança

da segurança
popular

configuram-se

que "as Forças Armadas,essenciais

nacional,destinam-se

nao

(8).

intervencionistas

criados

portanto

mas a própria

e/ou ao Judiciário

No artigo 91 da mesma Carta outorgada
mente não somente

dos li-

o direito

funcion~rios

ao chefe do Estado)

que cabe ao Congresso

dos atos presidenciais}

"dentro

cúpulas militares

que enquanto

devem obediência

dem constitucional(já

somente

presidencial.subvertendo

administrativa(já

os generais

de 1891. Estipula

da doenas

Como de resto revelam-

de base: "guerra psico16gica

adversa",
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"campo psico-social"
a~esBõrio

nacional"

sem;ntica,isto

risso mesmo

de "interpretartl

tamb~m

fraseologia

a noç;o

seu l~xico e sua

que a OBAN e os DOI-eODI

em suas pr5ticas

inconfess5veis

todas as evid~ncias~tanto

e po-

por seus autores

pelos que os acobertam.
Em SUas mencionadas

..

çao dos atributos

atuais

dos militares,

as mesmas

o mais lastim6vel
que revela
em nosso

ra o conservadorismo

reguladoras
de

1891. ~

que, no caso, salvo para a jâ examinada

"dentro

dos limites

gurança

nacional"

ciona,em

seu artigo

cumbe de estudar
são,bem

o "Conselho

a dos regimes

policial

de Segurança

democráticos.

da obedi;ncia

..

A express80

1891.

A de

1946

Nacional",

prevalecem

e em detrimento

da cidadania,

Foi a partir

nacional"

da "segurança

burocrátic890nde

Universidade Estadual de Campinas
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de

nos curvar.

se-

t1

men-

mas o in-

relativos ~ defesa do palsll•
Esta expres~
da P13tria" e "defesa nacional" exprime uma

que a noção de "defesa

concepção

cl~usula

(salvo pa-

"os problemas

como a de "defesa

tradição,

1967

179,

na Constituição

dizer se

n;o prova

da lei", tal tr:adiÇão não existe.

não aparece

têm sido

dificil

que a ela devamos

Acresce

o argu-

das Forças Armadas

de uma tradiçio

o mais conformista)

utilizou

ou o desconhecimento

e institucional

exist;ncia

a manuten-

do assunto

é seu conformismo

doutrinária

pais. A simples

Paulo Brossard

desde a Carta

neste argumento

da história

à imprensa' defendendo

declarações

de que as normas constitucionais

"substancialmente"

de

do mesmo teor. O

na pr6xima Constituiçio

em conservar

sinistra

negadas,contra

estereotipadas

Conservar

implica

~, aquela

se encarregaram

mento

fórmulas

segue o principal.

de "segurança

quanto

e outras

foi abandonada

nacional"

os militares,
quais

6;0

da Carta

t

em proveito

que assegura

da

a uma c6pula

o poder de definir

os objetivos

outorgada

no lugar

nacionais

e quem
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-

sao os "inimigos
tribunais

internos"

de exceção

realização

o

aplicando

do primeiro

(intervenção

da Carta

intervencionista",
justificar

a

de vários

importantes

matividade

tutela

Embora

e instâncias

mesmo artigo,

própia

reforça-a

poderes

às alegações

te não de uma velha
Universidade Estadual de Campinas
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de Seda nor-

do ponto de vista

delas: constitui
8S

compa-

exerçam

burocrático

que, sem se confundir

en-

do Estacom a

e amplia-a.
outorgada

de

1969

confere

no que concerne

tamb~m9conforme

tranquilizadoraa

tradição,

a esta extrapo-

a "execução

estipula

em que cabe às Forças Armadas

da lei e da ordem".

falsamente

tr&s dos mais

do ponto de vista

do aparelho

di-

que não se

e o Conselho

o fato de que

funcional,

nacional",mas

constituídos,

Militar

de controle

tamb~m o controle

são legais

militar,

no inte~ior

da Carta

na medida

forma indireta

em vigor. Como nenhuma

lação sua base legal. Não somente
tica de segurança

inicialmente

Basta mencionar

atribuições

da profissão

91

• Cumpre

do poder estatal

não sejam legítimas

uma extrapolação

artigo

da "stndrome

exercem

o SNI, a Justiça

jurídico

política,

~ uma

90

passar

componente

burocrática

dentro dos quartAiso

competência

o

à

dos artigos

nos fez insensivelmente

Mas as Forças Armadas

tência especifica

do configura

1969

A tutela

democrática,estas

do ordenamento

quanto

de

obstáculo

e institucionais

ao segundo

extrapolacão

e notórios:

Nacional.

de

tutelar)

organismos

exatamente

políticas

outorgada

esta designação.

do poder políticoo

gurança

leis de exceçeo,constituem

exame das implicações

91

situam

que ,segundo o crit~rio

dos Ilobjetivos nacionais".

e sobretudo

reto

,isto é, aqueles

da

polí-

a sequ&ncia

a garantia

do

"dos

Ainda aqui.contrariamente
de Paulo Brossard,estamos

dian-

mas de usurpações; mais recentes ••:E: verdaTelefone: PABX (0192) 39-1301
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de que

8

Constituição

de 1891 falava em "manutenção

a de 1934 atribuiu .s Forças ArmBdas,pe1a

das 1eis" e que

primeira vez, a função de

Itgarantir os poderes const itucionais ,a ordem e a le i It (artigo 1'62).
A Constituição

de 1946,no artigo 177,repetiu

a mesma f6rmu1at~nverten-

do apenas os termos finais ("a lei e a ordem") ••t inegáve1,portanto,
que gradualmente
brasileiras

foram se introduzindo

preceitos atribuindo

veis com a sistemática

nas sucessivas Constituiç~es

ds Fbrças Armadas funç~es incompati-

juridico-institucional

co. A garantia das leis não ~ competência
militares.

de um Estado democr~ti-

profissional

específica

dos

Menos ainda a da "ordem": manter uma ordem ilegitima e iní-

qua faz do Exército

uma força interna de ocupação e instaura,no

das vezes, a paz dos cemit~rios.

Neste sentidot

1934 (e não a de 1891) que introduziu
em nossas tradições

mais

foi a Constituição

s~rio precedente

de

democraticida

jur1dic~s.

No entanto não A preciso ser jurista, basta lucidez e boa-fI,
para perceber

li

diferença entre garantia "dos poderes constitucionais"

e,como estabelece
res constituldos"o

a Constituição

outorgada

de 1969, garantia"dos

Todos os poderes exercidos

numa determinada .socie-

dade são. de uma forma ou de outra, constitu~do6o
em saber se são constituídos

pode-

O problema consiste

em vista ou em detrimento do interesse

p~blico e da soberania popular~ No que concerne o SNI,a Justiça Militar,a Secretaria-Geral
expressões

do Conselho de Segurança

orgânicas e institucionals

da extrapolaçDo

Forças Armadas a resposta nos parece claramente
rante,do

ponto de vista democrático,

das a missão constitucional
Universidade Estadual de Campinas
Caixa Postal 1170
13100 Campinas SP Brasil

Nacionaltprincipais

&

burocrãtica

das

negativa. O mais aber-

que ao conferir às Forças Arma-

de garantir os poderes constituídos,

a dita-
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dura militar

estava autorizando-os

do a garantirem

organismos

a Justiça Militar)
de Segurança
popular,mas

Nacional)

SNI) , instituições

(por exemplo,

exatamente

corporativa

das Forças Armadas

a s~ propr~os

ao contrário,

de que desfrutam

e dos orgãos espec~a~s

repousa portanto

.,

em preceitos

.

(por exemplo,
do Conselho

da soberania

para controlá-Ia.

os poderes

engendrados

constituídos

por sua extrapolação

constitucionais

e de decidir,

e sobretu-

a secretaria-geral

que não somente escapam ao controle

foram criados,

A autonomia

burocrática

(por exemplo,o

e instâncias

, .

a garantirem-se

que os incumbem

de garantirem-se

a s~ propr~os

dentre os demais poderes

tituidos,aqueles

que serao, em caso de grave cr~se política,

cons-

efetivamente

garantidos.
Com esta dupla constataçao
da "síndrome

intervencionista":

ma~s geral, entendemos
da sociedade

o corporatismo

por corporatismo

e do Estado,dos

interessss

funções sociais e/ou estatais.
tura corporatista

consiste

o predomínio,nos
profissionais

em fazer prevalecer

empresa

os do conjunto

dos trabalhadores.

sobre os da categoria

profissional,

rão os efeitos de seu corporatismo.
instituição

institucional.

componente

Em sua acepçao

corpos constituídos

particulares

Na e.sfera do sindicalismo,por

de determinada

ca de uma categoria

entramos no exame do terceiro

interesses

sobre suas

exemplo,

dos trabalhadores

profissional

ou os desta

Quanto ma~or for a responsabilidade
mais danosos para o interesse
Serão sumamente

como as Forças Armadas,detentoras

a pos-

sobre
públi-

coletivo

se-

danosos no caso de uma

do monopólio

dos meios da coer-

çao militar.
A expressao

é

institucional

seu modo de articulação

tico representa

determinada

a ma~s evidente do corporatismo

com o aparelho
opção política

militar

governamental.

Um governo democrá-

da cidadania

que deve se expressar
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nas diversas

esferas

da açao estatal e,portanto,

na açao de todos e de

cada um dos Minist~rios.
Não
ro,onde

é

o que ocorre na estrutura

as questoes

encarregado

da defesa nacional

de executar

entre seis ministros

é caracter{stica

ta". Nos países de capitalismo

ra medida

de corporações

administrativa

militares

do presidente

(consciente

pode ser civil o~ m~governamental

Alfonsin

para extirpar

da Defesa Nacional
corporatista

e não um
primei-

a "sindrome
em lugar

de cada Arma. No

ainda era encarada

como um

houve uma tentativa por parte do general Cas-

da necessidade

de controlar

ele proprio havia criado) no sentido de instituir
Mas os interesses

a

intervencionis-

no governo. Na Argentina,a

de representação

de curta duração,

telo Branco

Mi-

como nos países socialistas,

da politica

em 1966, quando a ditadura militar

fenômeno

a "síndrome

de um Ministro,que

foi criar um Minist~rio

dos antigos ministérios
Brasil,

desenvolvido

~ competência

intervencionista"

distribuídas

de países latino-americanos

secularmente

que ~ sempre um executante

representante

do governo,mas

no governo o ponto de vista das corporações

em cujo tecido social enquistou-se

litar,mas

a um ministro

(Ex~rcito,Marinha,Aeronáutica,Estado-Maior,Casa

Esta situação

a defesa nacional

do Estado brasilei-

não são atribuidas

as opções politicas

litar e SNI) que exprimem
que pertencem.

governamental

corporatistas

o Frankenstein

um Minist~rio

foram ma~s fortes e o projeto

que

da Defesa.
acabou sendo

arquivado.
A "Nova Republica"
Omissão

~
~
ate agora vontade de retoma-lo.

sintomá"tica,j~ que nao se trata de mat~ria

nica iniciativa
golpismo

nao manifestou

importante

e do terrorismo

no rumo da erradicação

constitucional.

do intervencionismo,do

de Estado foi o anteprojeto

Estado Democr~tico,elaborado

por Fernando

Sua ~

da lei de defesa do

Lyra enquanto Hinistro

da Justi-
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ça e entregue

ao presidente

trata de mat~ria

Sarney

a 21 de janeiro

constitucional,embora

se aprovada

pelo Congresso,

ça Nacional

e introduziria

seu alcance

revogar~a

brasileira

me intervencionista".
serao

os cidadãos

vilegio

aqueles

tra a soberania
O governo
tuição
anuncia
fica

~

Os grandes

opostos

•

os "objetivos

que,abusando
popular

nacionais"

do poder

as armas

àqueles

quanto

ativados

detentora
'"

nada

Lyra por Paulo

que Ihes confiou

Brossard

de bom para a democracia.

com o Congresso

nao ma~s

do pri-

palavra

inter-

o Estado,usam

entregues

no Ministerio

A última

"sí'ndro-

como "inimigos

con-

para defend~-la.

i "f' ~cou ate..-agora no anteprojeto
da " Nova Repu b l ~ca

de Fernando

na cultura

pela

nova 6tica,

apontara

que lhes foram

que,

P.

Jur~d~ca

criminosos,nessa

se

a lei de Seguran-

que uma c~pula burocr;tico-militar

de definir

nos",mas

,;'

tanto na s~stemat~ca
valores

seja imenso,j;

automaticamente
•

~tico-polÚica

de 1986.Tampouco

e a substi-

da Justiça
-no futuro

não
pr~ximo-

Constituinte(lO).
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(1)- são tantas que a dificuldade est~ em selecion;-las. Aqui estao alguns

"
dos mais interessantes comentarios
e resenhas publicados na imprensa sobre
o assunto: "El pronunciamiento", Geraldo Forbes,O Estado de são Paulo de 2/1X/
1984 (mostrando as ameaçadoras implicações da ordem do dia de Ministro do
Exército,general Valter Pires, de 25 de agosto de 1984); a resenha publicada
na Folha de são Paulo de 25/XI/1984 e "Outub ro foi o mês mais critico" ,Carlos
Chagas,O Estado de são Paulo de 13/1/1985.
(2)-

Valder de G~es, "O Novo Regime Militar no Brasil",in Dados, 27(3),1984",Em

artigo redigido dois anos depois, estendeu explicitamente suas conclusões sobre
a persistência da tutela militar 'ã "Nova Republica" (cf.,do mesmo autor,"Os Mi
litares e a Democracia",in política e Estratégia, 3(3) ,julho-setembro 1985,p.
444.
(3)-

O texto de Geraldo Cavagnari foi discutido no âmbito do Nucleo de Estudos

Estr.atégicos da UN1CAMP e tem como título "Abordagem preliminar de uma política
para redução da autonomia militar no Estado".
(4)- Além dos autores citados nas notas 2 e 3, consultem-se
cados pela

os textos publi-

revista Politica e Estrategia de julho~setembro 1985 em torno do

tema As Forças Armadas e a Nova Constituição,de autoria de Antonio Carlos Pereira,Edmundo Campos Coelho,Paulo Bonavides,Oliveiros Ferreira e João Quartim de
Moraes;o estudo de Eliezer Rizzo de O'li.ve i ra que integra o presente volume e
o livro de Roberto Aguiar,Os militares e a Constituinte, Alfa-Omega,São Paulo,
1986.
(5)-Cf.

° Estado

de são Paulo de 6/X/1985.

(6)- Valder de Góes,em seu já citado~rtigo

em política e Estratégia,contrapõe

as concepções continuistas do ministro do Exército,general Leânidas Pires Gonçalves e do ministro-chefe do Estado Maior das Forças Armadas,almirante J.M. do
Amara 1 ,.~sdo ministro da Aeronáutica (op .cit.,p .447).Pudemos ,de nossa parte
constatar,ao participarmos do semin~rio O Momento Nacional e a Aeronáutica,
promovido conjuntamente pelo

Minist~rio da Aeronáutica e pela 'Sociedade Convi-

vio, a 14 e 15 de março de 1986,em são Paulo,uma real abertura de esp[rito
entre os doze oficiais superiores da Força Aérea presentes. Muitos deles susUniversidade Estadual de Campinas
Caixa Postal 1170
13100 Campinas SP Brasil
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tentaram

-a t{tulo pes6oal-

por seu esp1rito

id~ias sobre a Constlituição que contrastam

liberal-avançado

e mesmo democrático,com

o conserva tis-

mo aClJnhado e conformista" de muitos membros do governo Sarney.inclusive
O

menci6nado

(7)-

ministro Brossar~.

Cf. Valder de G6es,ibe,PPo445-446.

(8)- Uma interessante
obedi~ncia

anâlise das consequ;ncias

politic8s

da cllusula

da

"dentro dos limites da lei" estl em Antonio C~rlos Pereira,

Apresentação

de "política

e Estrat~giat3-(1),janeiro-março

1985,pp.1-7 •.

I

(9)- Dentre os estudos recentes,elaborados

em vista da Constituinte,o

mais a fundo trata da "segurança

e o de Roberto Aguiar,citado

nacional"

que
na

nota 4.
(10)- Sobre o significado
"

J.

a prox~ma

•

Const~tuinte,

Universidade Estadual de Campinas
Caixa Postal 1170
13100 Campinas SP Brasil

desta mudança

de ~tica é'tico-pol(tica relativamente

ver o artigo de Antonio

Carlos Pereira

citado na nota 4.
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